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O Tempo
 Exploração do pré-sal vai trazer R$ 1,3 trilhão de investimento no país https://bit.ly/2ZnP9Wf
 Copasa contrata BNDES para avaliar se privatização é viável https://bit.ly/3ixQroU
 Sem socorro da União, Minas pode voltar a ficar no vermelho https://bit.ly/33knGpt
 Zema anuncia programa de retomada com R$ 1 bi em obras https://bit.ly/2Fwn6fW
 Preço alto do arroz faz mineiros buscarem alternativas no prato https://bit.ly/3im7QkB
Rádio Super FM 91,7
 Live com Humberto Ribeiro, presidente da Câmara do Petróleo e Gás da FIEMG https://bit.ly/3imh2VZ
Hoje em Dia
 Material de construção mais caro na pandemia 'puxa' preço de imóveis https://bit.ly/32kxiS3
 Reduzindo a burocracia https://bit.ly/3hkWHPH
TV Record
 Governo de Minas anuncia programa de retomada econômica com R$ 1 bilhão em obras https://bit.ly/3ip2tkK
Estado de Minas
 Inscrições para 9 mil vagas em cursos de iniciação profissional são prorrogadas https://bit.ly/35sr2t6
 "Se houver tabelamento de preços, acaba o governo" https://bit.ly/3maQ9Xq
 Plano para reativar economia https://bit.ly/2RdEEjT
 Para fugir dos aumentos, famílias enxugam a refeição https://bit.ly/3bMe0rA
Blog do PCO
 Cenários e Perspectivas Macroeconômicas para o Brzasil https://bit.ly/3bPCBvM
BH Post
 Henrique Meirelles é o convidado para o Encontro de Finanças do IBEF-MG https://bit.ly/3mclM2P
Gazeta Minas
Julho e Agosto positivos para a Construção Civil https://bit.ly/2DP5prC
Diário Popular Ipatinga
 FIEMG Vale do Aço entrega respiradores para hospitais de 24 municípios https://bit.ly/2Zs3ot4
Jornal Diário do Aço Ipatinga
 Tecnologia avançada https://bit.ly/3k8uUDT
Revista Mais Vip
 FIEMG Vale do Aço entrega respiradores para hospitais de 24 municípios https://bit.ly/3kciIll
De Fato Online
 FIEMG doa respiradores para Hospital Margarida em Monlevade https://bit.ly/3inxKUT
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Essencial Ar
 Oportunidades de Negócios e Investimentos em pauta na ACVA https://bit.ly/3k7QWGH
Diário do Rio Doce
 Inscrições para 9 mil vagas em cursos de iniciação profissional são prorrogadas https://bit.ly/2RjavzD
Portal Gerais
 Galileu recebe projeto que cria Conselho de Desenvolvimento Econômico https://bit.ly/33yBQDN
Jornal de Uberaba
 Programa Fapi 2020 é lançado no Triângulo https://bit.ly/2Zqnlk8
Portal Uberaba
 FIEMG doa 10 respiradores para Hospital Regional José de Alencar https://bit.ly/2FuybOB
 Programa FAPI 2020 é lançado no Triângulo Mineiro https://bit.ly/2DVArOM
G37


Presidente da FIEMG entrega projeto de lei que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Sustentável de Divinópolis https://bit.ly/2ZJZ7S7

Diário do Comércio
 Governo lança programa de retomada econômica https://bit.ly/33yGrG3
 Salim Mattar propõe uma reforma plena do Estado brasileiro https://bit.ly/2GHnTLJ
 Governadores pleiteiam criação de fundos https://bit.ly/33yGFwT
 Exportações mineiras avançaram 10% https://bit.ly/35tvDvo
Estado de Minas
Governo estuda venda da Copasa https://bit.ly/2DU5tqe
Folha de S. Paulo
 Bolsonaro diz que deu aval para cobrança sobre aumento da cesta https://bit.ly/2GLTpYZ
 Governo agora avalia agir contra alta do material de construção https://bit.ly/35tbdTi
O Estado de S. Paulo
 Título verde movimenta US$ 8,1 bi no Brasil https://bit.ly/2RiX1DQ
O Globo
 Congresso precisa derrubar veto de Bolsonaro à desoneração da folha https://bit.ly/2RiOMYE
 Intimição de supermercado https://bit.ly/2ZnS80T
Correio Braziliense
 Arroz indigesto à mesa do governo https://bit.ly/3mblN73
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